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Nova serio 

Pro la Vivo Por la Sano

.VE,.GETARA.NO

Organo de Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (T.E.V.A)
kaj de Naturista Fako de S.A.T.

Dank'al la Internacia Lingvo ESPERANTO, la revuo Wegetaranou
celas faciligi la interangon de ideoj kaj spertoj pri VEGETA-
RISMO kaj NATURISMD tra la tuta mondo. ti informadas la Esperan-
tistojn pri tiuj ismoj, kaj montradas al la naturistoj kaj vege-
taranoj la rolon de la Internacia Lingvo por la progreso de ilia
movado.

Eldonanto: Jeheakel Dorn, Vegetara Kolonio Amirim,
Merom HalGalil, Israelo.

Nova medicino por nova homaro.

La-homaro eniras nun sendube novan eraon. Almenau mnterie li
faris lastatempe grandajn progresojn, kiuj permesas la guadon de
iam kreskanta komforta. La distancoj mallongrgas pli kaj pli

kaj mil novaj inventajoj igas la vivadon pli facila, la logadon
pli oportuna, la laboron malpli streĉa.

Bedaurinde tiu materia progreso ne marsas paralele kun la

morala progreso kaj ankau ne kun plibonigo de la homa sana.
Verdire la akutaj malsanoj tre malpliigis dum la lastaj jar-

dekoj kaj la grandaj epidemioj, kiuj pereigis la popolojn dum
jarcentoj, preskau malaperis.

Tamen oni devas atribui tiun fenomenon, ne al uzo de serum 01•
vakcinoj kaj drogoj, . kiel pretendas la reprezentantej de la

,

alop•atia: (o'ficiala) thedicino, sed al la progresoj de la sanitara
inlenierarto kaj al Ia plibonigitaj:vivkondicoj de la malrilaj

klasoj.

.14.1

11*

1. Infanoj vi de Ututplanedc,
Forestu militkonspiradl -
Ni kantu pri la vivkviete,
Pri llfeliĉ'ecl en pacostati.
L'erarl, malamo au vengemo
Lulilcjn ne makulu plu.
Ni novaj de l'estonta flui
Alvoku al konf;d-ekstremo .

Senarma kunagant'
Kun libersent' en korl,
Eksonu pura nia kanti,

	 *

Jen monda pacl en ekflorl.

2. Junuloj, estontec - homaro
Nek sang', nek fajro en la suik , *
Rompigu glcr al krimofaro,
Milienkadavra nauza fulg' .
Laudkantu ni standardon,
Ci tiun de rnaturl en flor'.
Cosigu dc l'naci - kolorl
Malluman histori - rigardon.

Sonarma kunagantl
Kun libersent, en korl,
Ekscnu pura nia kantl,
Jen monda pacl en ekflor'

3. 	 Virinoj sur la Tera tuto,
Ne cedu plu al honta sortl
PatrinI, rifuzu sen diskuto
Naskadi idojn per ln mnrt
Levi& mend-civitarlinoj:
Malnova lel) mortu for.
‘Ni raitas vivi sen terorl,
NuliiŠu la militdestinej.

Senarna

(laurigc sur pago 19)

MONDA KANTO DE LA PACO 
*
* 	 (limno de la Popoloj de la Mondo)
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Efektive, urboj kiel Rio de Janeiro-, Guayakil Panama, kie la
flava febro regis cpidemie ĝis antau nelonge, sukcesis mala-
perigi tiun malsanon, ne per serumoj kaj vakcinoj, sed meta-
nte la regionon en bonaj sanitaraj kondiĉoj: drenado de mar-
oj, kanalizado de malaltaj terenoj, forigado de balaahj,

konstruado de lolejoj lau higienaj nomoj, kloakoj, fluanta
kaj trinkebla akvo, krematorioj, k.t.p.

• Kaj la ekzemploj de tiuj latinamerikaj urboj ne estas
unikaj. Oni observis la samon en multaj aliaj lokoj de la
mondo , precipe en afrika kaj azia kontinontoj.

Sed tiu malpliilo de la epidemioj koincidas kun alia
fakto.tre.alarma: la grandega plimultiĝo de kronikaj kaj de-
generaj malsanoj (kor- kaj arterimalsanoj, kancere, diabeto3.
mensaj kaj nervaj malsanoj, k.t.p.)

La kauzo de tiu fennmenn estas la neracia nuntempa vivo
de la homaro', kiu apartilas pli kaj pli de la naturo. Tiu ĉi,
do, punas /in per malsano.
- La homo, kiu sukcesis konkeri la kosman spacon, forgesis,

ke li mem estas kreito de la naturo kaj tial li devas obei
ties eternajn kaj nelanbblajn.leAcjn. Tamen, tiu ĉi obeado
estas la nura vojo, kiu kondukas al la plena dominado de la
nature.

Por forigi la malsanen, do, oni devas reveni al la salaj
reguloj de la naturo, kiuj postulas sanan kaj virtan vivon.

Estas neeble aĉeti la sanon ĉe la farmaciistoj au en la
hospitaloj. Drogoj ne povas reanigi malsanulon kaj operacioj
kirurgiaj ne faros de malsana organo alian sanan.

Kompreneble, por personoj kiuj ne bone komprenastiun ĉikaj
samtempe simplan aferon estas multe pli facile engluti dr -
gon, kiu forigos momente la doloron au alian malagrablan simp-
tomon ol pripensi la veran kialon, kiu ain produktis.

êlutaft oni inauguras novajn hospitalojn, frenezulejojn kaj
resanigejojn; sed la nombro de malsanuloj ne nur ne malkruskas,
sed kontraue, ì. terura kreskas. Oni ne solvos la problemon de
la publika sano per la kreado de novaj hospitaloj, tiel same
kiel oni ne solvos la problemon de la krimo per la kreado de
novaj malliberejoj.

Por konservi sian sanon, la homo devas lerni kaj atenti
Ĉiujn detalojn pri la /ĝusta nutrado, la raciaj laboro kaj ri-
Pozo, la flegado de la hauto kaj de la senterganoj, la evito
de la malvirtoj la mensa higieno, la *ĉasteco, k.t.p., k,t,p.

Por reakiri sian sanon, la malsanulo devas preferi la na-
turan sistemon de kuracado, kies ĉefaj elementoj estas
la hsta kaj individuigita nutrado (dietoterapio), la suno

(helioterapio), la aero (aeroterapio), la akvo (hidrcterapio),
la tero (geoterapio), la Slimo (dlimcterapio), la elektro
(ulektroterapio), la ekzercoj, masalbj, k.t.p. (kinesiterapio),
la kuracaj.plantoj (fitoterapio) la sugestoj, la persvado,

(psikoterapio) la hipnoto (hipnototerapio) k.t.p.,k.t.p.
Ciuj supremenciitaj terapioj estas ordinaraj lernobjektoj de

la medicinaj fakultatoj, eĉ alopatiaj, de la tuta mondo. Sed
la plimulto de la alopatiuloj konsideras ilin negravaj kaj ap-
likas ilin malmulte kaj neracie. Ili konsistigas, kontraue, la
,Iektrinaron de la naturista =diojn°, kiu.mplvolvis kaj pli
vastigis ĉiujn tiujn erojn lis plej alta grado de scienca
perfekteco. 	 • •

Nu, ankorau estas multaj personoj, eĉ kuracistoj, kiuj kon-
fuzas naturistan medicinon kun superstiĉb ĉar ili tute ignoras
la grandegan sciencan laboron de eminentaj naturkuracistoj,
kiel D-ro Bircher-Benner (Zurich, Svisujo), D-roj Schonenberger
kaj Emil Klein (eks-profesoroj  de la universitato• de Berlinokaj Jena, Germanujo), Prof. D-io Alfred Brauchle (Direkto  de
Parksanatorium, i.e Schonau, Germanujolkaj autoro  de multajvaloraj verkoj pri natur-medicino kie li konigas la rezultaton
de sia longjara sperto), D-ro C. Ruiz Ibarra CHispanujo), D-ro
Amilcar de Souza (Portugalujo), D-ro Eduardo Alfons() (Puerto-
Rico), D-ro Hans Malten (Baden-Baden,Germanujo), TI-ro Paul
Carton (Francujok D-ro Benedict Lust (Usono), D-ro Hans Georg
Schnitz , Prof, 	 r° P. Vogler, Docento D-ro H. Krauss
(Berlinn) k.t.p., k.t.p.,

En multaj landoj ekzistas naturkuracejoj, kie la naturaj
faktoroj de kuracado supremenciitaj estas uzataj. Ili estas
speciale multenombraj en Germanujo, lando kiu ludis gravin
rnlon en la evoluo de la naturkuracado.

Oni povas konsideri kiel modelajn la klinikon de fizio-kaj
dietterapio en Buch, Orienta Berlino (pavilcno 100-lita apar-tenanta al 1J00-1ita ordinara malsanulejo) kaj la klinikon de11
 Hospitalo "Charite°, kiu dependas de la Universitato Hums-

boldt en Orienta Berlinc. Ili estas estrataj respektive  deProfesoro D-ro P. Vogier kaj docento D-ro H.Krauss, kiuj ofi-ciale instruas naturkuracadon dum duonjaro al auj studentoj
pri medicino ĉe la last-nomita universitbto kiel deviganlurnobjekton.

La naturistaj sanatorinj ankau abundas, cefe en Germanujo.
Kelkaj el ili sin dediĉas speciale al fastado, al medicingim,-
tstiko, k.t.p. Sed la granda plimulto uzas precipe la hidrn-
arapion, sisteMo kiu havas centmilojn da adoptoj en tiu lando,
snnk''al la laboro de Kneipp, Kuhne, Priessnitz kaj aliaj em-
ulriuloj de la pasinta jarcento.
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Pedaurinde en multaj landoj la naturista medicino estas
aukorau malmulte disvastigata kaj eĉ tut nekonata, almenau
lau kia scienca aspekto.

Eble tial kelkaj personoj, ec kuracistoj, kredas ke la.
naturista medicino alproksimiĝns al la rudimenta.,pramedicina.
arto. Ili ignoras lin kaj samtempe havas antaijugon kontrau .

gi , okazeble influataj de la opinio de carlatanoj. Tamen tiu
sinteno, kiu povas esti sincera, ne estas inda de inteligenta
persono, ankorau malpli de kuracisto au scienculo, kiu nepre
devas pristudi aferon antau ol konigi opinion.

Kelkaj el tiuj personoj rigardas la naturistan medicinor .

kiel veran danbron,k Prave, gi estas vera dangero, sed tute ne
por la malsanuloj. Gi estas danaero por la ekspluatantoj de la
malklereco, de la malvirto kaj por la fabrikantoj de drogoj

kaj medikamentoj.
Sed, ĉu efektive la naturista medicino estas nova?
Ne, tute ne. dia originio perdiĝas en la nokto de la pra-

tempo. Gi naskilis kune kun la unua homo kaj akompanis lin dum
li obeis la voĉon de sia instinkto. Poste, kiam pro la civili-
zacio li ĉesis obei la voĉon de la naturo, ti:d medidino komen-
cis grade malprogresi. A

Gia revigligo komencigis nur en la 18a jarcento kaj pliin-
tensias en la 19a. Nun i estas disvolvita en la lolej progre-
semaj landoj de la mondo kaj jam estis pli ol sufiĉe pruvita
en siaj efikeco kaj scienca fundamento.

La fina kaj universala triumfo de la naturista medicino
ankorau ne alvenis sedig certe alvenos. La nescio, la antau-

,

juĝoj kaj la kreitaj interesoj klopodas bari lian brilan vojon
al la venko. Sed tiuj negativaj fortoj ne dauros eterne. La
homo, kiu jam sukcesis konkeri la kosman spacon, «sendube sukce-
sos ankau neniigi tiujn kadukajn fantomojn por finfine konkeri
ion pli simplan sed tamen pli altvaloran ol la malproksimaj
terplanedaj senlimaloj: siajn proprajn ekvilibron kaj harmonion,
tio estas, sian fizikan', mensan kaj spiritan sanon.

(El mDomoto" Majo-Junio, 1964.) •

713estoj_n havas_naciecon:En-:ĉiu lando ili suferas kaj bezona!,
nian helpon. La bestoj havas diversajn lingvojn,sed multaj per-
sonoj ne auskultas au komprenas. Ni- alvokas esperantistojn,tra
la mondo:ne forgesu tiujn kiuj silente laboras por ni kaj kun-
helpas en nia vivado je multaj manieroj.
Sendu vian kotizon al:International Cultural Forum, U.K.
c/o S-ino Florence Barker,127 Nevill Ave. Hove 41SusSex,England.
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Kion deziras la vegetaranoj ? 

Milionoj da homoj demandas tiun ĉi demandon. Kion ili pre-
zentas ? Cu sekton, partion, au ili estas tutsimple strangulo.
Fakte ili estas io tuta alia. oni renkontas ilin preskau en ĉiu
faka rondo, inter kredemulojn el diversaj religioj kaj inter
ciuj partioj.

Veraj vegetaranoj posedas sanan menson kaj belajn virtojn,ne
fieras pro ilia vegetarismo, ankau ne klopodas nkapti" animojn,

malgrau ilia konvinko, ke nur beno elkreskos de la vegetara diet-
maniero, se. realiOs.

Kion do deziras la vegetaranoj? - Ili evitas'nutrajojn kiuj
devenas de mortigitaj bestoj,.ĉar malutilas al la saneco de
l'homo. Anstataue ili mangadas freSajn fkuktojn, legomijn, nuk-
sojn, plenvaloran tritikon. Ili trinkas la • sukojn de diversaj
plantoj kaj fontakvon. Ili ne havas postulon je a1koho1ajoj,a1
cigaredoj kaj al aliaj venenoj.

La sportuloj, artistoj, fabriklaboristoj, metiistoj,komerci-
toj kaj kuracistoj (c.n. - vegetarancj) pruvas, ke ilia vivma-
niero estas pli saniga, havigas lertecon kaj korpan belecon kajankau nobligas la animon. Ili konvinki~u ilia sperto-ke la
vegetara vivmaniero estas pli malmultekosta ol la*kutima vivma--
niero. Ili pruvas ke la veetarano bezonas nur la dekonon da
tereno, kompare al terkulturisto, nutranta sin per la miksita
dieto. Kaj tiel ili Sparas monon, laborforton kaj terenon.-

Ili do pravas, proklamante ke la vegetarismo cntenas la .
eolvon e la,. ekonomia problemo.

«Gi promesas la prosperon de la peToloj kaj generalan
repon socian, kio signifas - stato de vera paco, ĉar la militoj
devenas-precipe pro la dezirego al pligrandigo de vivspaco kaj
ekspansio de la ekonomia mastrumado.

La vegetara mastrumado havigas al la homo liajn bezonojn
abunde, dum la nuna malracia mastrumado forrabas 9/10 de la
laborenspezoj..

La yegetaranoj pruvas la lustecon de ilia mondkoncepto, ne
nur pro egoismaj au ekonomiaj kialoj, sed ili asertas - ke ĉio
kio estas pravigita ekonomie kaj el saneca vidpunkto, estas ne-
pre lusta ankau el la morala vidpunkto. Kaj ĉion kion la morala
sento aprobas kaj trovas din lusta, estas ankau lusta en ĉiuj
aliaj aspektoj kaj direktoj.

Ili konjektas iliajn argument9jn el la moralfilozofio kaj
ili kontrauas la sangverS'adon lau iu ajn aplikata maniero; ĉu
on la batalkampo, bucejo, ĉasado, filcaptado, vivisekcio,paga-
nismo au alie. Ili estas firme konvinkitaj pri la beno de ilia



englutas bovon, kaj de alia truo eliaas-- kolbaso....
Tiel eniris hebreo en la mertigejoj de 0 Pvic - tra unu Pordo,

knj fine ellaboridlis pecoj da sapo; en tiu Ci satana fabrikadol
Validas mencii ĉi-rilate la moral filuzofon L.N. Tolstoj,kies verkoj estas tradukitaj en multajn lingvojn, legindaj kaj

prezentataj en la kinejoj lis nun, tamen lia instruo predikataen la spirito de vegetarismo - oni prisilentas
Tiu ei grandanimulo komprenis ke ekzistas unusola vojo al

la vera paco, kaj tial li anoncis: tioralonge kiel ekzistos bes-
tbuĉejoj - ekzistos batalkampoj inter homa kaj homo.

Vere, se ekzistas vojo al daura paco, ki ne preparilos perla h4 grandaj statoj" sed • per la milionoj da usimpluloj" eduka-,
ntaj sin mem kaj sian idaron al y,ivmaniero, 1n kiu regos lene-rala sento de abomeno al sangversado, ja al cio kio odoras perla sangodoro.

N. Bar-Salom.

Alten! - -
Alten, sur gigantan monton,
Por ekvii la estonton!
Ne el la mallarlaj Valoj,
Vi, kovritaj per vua.3^j,
Povos vidi horizontor!

Vin la montoj pigmeigas,
Altaj pintoj vin timigas,
Tamen nin per pensfiero
Ili logas al libero,
Al kuraĝo nin instigas!

Kiam tondro sin etendas,
Ni ne timas, ni ne plendEs:
Estas 	 triumf-fanfaro
Qe la luna nov-homaro,-
Gin kun Iaj° ni atendas!

KajAkun rido sur la vangoj
Marsas ni sur nel-lavangoj,
Super rokoj kaj glacio
Al la pint', al tron' de Dio
Supren, al plej altaj rangoj

Immanuel Olsvanger.

9 -
vivmaniero, koncerne la rilatoj inter homo kaj homo, kaj kiel
veraj pacamantoj ili rigardas la vegetarismon kiel mondkoncepto,
dirante ke ne ekestos vera paco inter la homoj, tiom longe ili
ne starigos pacligon kun la bestaro. tar - krom la fakto, ke homo
manlanta viandon, farigas maltrankvila pro la viandvenenoj kiuj
malpu•igas lian sangon, sed ankau elvokas kulpsenton 'Ce li, kiu
postulas pagon de 'ŝuldo. Sango kriegas je sangvenlo. Ne gravas
bi tie la kvanto, sed temas pri la decido - tien au ci tien.

Resume: La vegetarismo estas mondkoncepte racie bazita kaj
afero de realigo. Por la vegetarano ne su i'Cas paroloj, sed ]i
plenumas je kio li estas konvinkita. Li komencas de si mem. 'ciu
-tage li pruvas la ekonomian kaj sanecan utilon de l 	 m'vegetariso,
kaj la sopiron al paco, loIanta en la koro de 'ĉiu homo. Li unuj-

lis kun la Dia natur14n kiu anoncas: ',La homo estas fruktman- 
Fantou Aprobo kaj plenumo identigas Ce li kune.

(Flugfolio de germana vegetara societo. Traduko)

ANecesas c iam ripeti la veron, car ankau la
eraro estas ĉiam ripetata inter ni.(Goethe)

La Paco ne estas partigebla.

Tiu ĉi regulo valiias ne nur en interŝtataj rilatoj, inter
homo kaj homo, sed ankau cn rilato de la homo al la ceteraj
vivestajoj, ĉirkuantaj lin. Ankau la koro kaj konscienco de la
homo ne estas distingeblaj. Kies koro estas indiferenta al san-
gver9ado de llbestaro, plie - koro sin nutranta per 'gia sango
kaj viando, ne atentas ankau 1 sangverŝadon de ano samduvena.

Simile al la paco, ankau la etiko ne estas partigebla. Kul-
tura homo ne pevas aserti, ke manlante viandpecon de bovido, kiu
versajne saltadis oje antau kelkaj tagoj - plenumas moralan.
agon oni 	 ne hontus je tio, kaj oni starigus la buĉejojn en
la centro de la urbo. Se la viandmanĝado estus pravigata, oni
legus la libron de Upton Sinclair uLa 'j'unglo" facilanime. Sed
fakte, ĉiu kiu tralegis tiun ĉi verkon, sentis sin embarasita
kaj multaj legantoj certe demandis sin: 'ĉu en nia epoko, en la
20a jarcento, dum la kulmino de la kulturo kaj tekniko de l'homo,

ekzistas tiu 'ĉi monstra mondo, yriskribita en la libro de Sinc-
lair? (Temas pri veraj okazintajoj). Kaj mi estas unu el tiuj
kiuj subtenas tiun 'ĉi monstran disvolvon? Verŝajna estas la su-
pozo, ke la freneza ideo de Hitler pri la ekstermado de 6 mili-
ono da hebreoj, ricevis sian instigon de la liteknikou de la
likagaj buĉejoj. Simile al la perfekta maŝinaro," kie unu truo
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Homo kaj besto 

Homoferoj apartrnas al la estinteco. Ankau la oferoj de
bestoj Zesis en ilia frua formo. La bestoj ne estas plu buĉa-
taj en la temploj sur la altaroj, sed estas murdigitaj en ti-
miga amaso, en sennombraj teruraj buĉejoj.

Malaperis la altaroj per sango makulitaj, el la temploj
de Dio. Nun novaj kolos•laj altaroj estas konstruitaj, kie
sango estas tag-tage, abunde verŝ'ata. Se homo per profunda
sentemo donacita kaj al sincera pripensado kapabla, vizitos
buĉejon grandurban, nepre demandos, ĉu tio-ĉi estas necesa,'
ĉu ĉi7tiu malinda establajo ne bazilas sur la homa devojiĝo,
kaj ĉu .ne eblas ion fari por forigi gin? Cu la tero ne estas
sufiĉe riĉa por nutrigi nin per Iiaj belegaj fruktoj? Kaj ĉu
la viandaj() estas io alia, ol la fienda tranformado de plantaj
ŝtofoj, je multekosta kaj margparema vojo?

Tiu-ĉi ekkono devas plifortiai en ni per la konscio, ke
ankau ni, la homoj, estas ĉenero en-la Ien° de la miraklople-
na natueo, kiu manifestiĝas en la pli altaj aperajoj de l'vivo
kaj kiu ligas la homon al la regno de la bestoj kun ligiloj
de la pasinteco. Ni ne volas kompati kaj protekti la bestojn
en la senco de la bestprotektantoj. Ni volas ami ilin kiel
sensekuraj, kaj - kompare la homoj - ne sufiĉe evoluintaj in-
fanoj de l'naturo, kiujn ni, ne nur ne suferigu ilin, sed ni
ankau ne faru al ili ian maljustecon; ĉar estas maljusteco,
forabi la liberecon de la bestoj, kaj nutrigi ilin cele for-
buĉado, ne dirante pri la mortiga ago mem, kiu estas kruela.
Tio ja absolute kontrauas la naturajn instinktojn de la homo.

Por ke ni atingu la animstaton de l'amo -1 la bestoj, ni
devas levili al mondkoncepto, kiu enblovas en ni estimon al
la Dia naturo kun ĝia.senganĝeblaj le,lbj. Ni konsciu ke ni
estas - launature - pacemaj plantmang.ntoj, kaj tial nial ni
ne devas transformigi-perforte-al kruelaj kaj sovaĝaj bestoj.

Demandu sin, ĉiu honesta kaj pensoma homo - en la profun-
do de sia koro - ĉu kapablas fari al la bestoj maljustecon kaj
suferigi ilin, kaj se la respondo estas nea, li klopodu eviti
liujn agojn kiuj kondukas al tiu-ĉi maljusteco kaj sufero.  Li
penu abstineci de viandmangado, por ne esti kialo de sangver-
ŝado kaj Cio kio rilatas kun gi. Ne nur "Ne mortigu", sed an-
kau "Ne permesu mortigi" devas esti la morala postula de ĉiu
how- kaj bestamiko. Ambau ordonoj unuiĝas en unu komuna 1e2o
de l'Amo. Kiu amas vivantan estajon, tiu klopodos - rekte au
senrekt-: - ne havigi al 2i maljustecon kaj suferon, same ne
pritraktos lin,kiel komerca objekto. (Daurigo sur palo 12 ).
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La marŝanto de Mikve-Israel.

Tiel oni nomas en Israelo la nun 85 jaralan sportulon,
sur la kampo de marAado - Jehuda Joilanovi loganta en la
agrikultura lernejo Mikve-Israel (proksime Tel-Aviv). J. ne
preterlasas partopreni la tradician 4-tagan marŝadon al
Jerusalemo, okazonta Ciujare printempe. Same partoprenas
J. aliajn enlandajn mars'adojn, ekz. al Tel-Haj, situantaproksim9 la norda limo de Israel°, la Kineret-mar'Sadon, deiIel-Kacir ls Zemah k.a.

• 	Rimarkindajn atingojn rikoltis Johanoviĉ en Nederlando
dun 1961. Li marSkadis-sub kontro16- en la 'irkua3o de Utrecht
- 1500 kilometrojn, marŝ'ante 'ĉiutage po 50 km., escepte unu
ripoztago dum la semano, kaj finis per 100 Ion. 	 seninter-
rompe-dum 20 hora marsado,(kun mallongaj pauzoj por manĝado),
je la 28a septembro, 1961.

La kuracistoj de Utrecht ekzamenis lin multfoje kaj
asertis: Nekredeble, Johanoviĉ estas vera ndrindalo (Vidu:
"Vegetarano" num. 1-2, 1961).

Nun mi povab aldoni kelkajn detalojn pri Johanovio, car
mi havis la eblecon observi lin, dum mia restado en Mikve-
Israel lasttempe kelkajn semajnojn, lau invito de J.

Joi-ianovic naskiAis en la jaro 1880 en la urbeto Telelan,
(distanco - 60 km. de Pinsk, Rusujo) ĉe malriĉaj gepatroj,
kun multnombra infanaro, kaj estis devigita, jam 12-aĝa.kun-
helpi al sia patro, je konstruo de fornoj por hejtado dumvin-
tre. Jehuda baldau evidentikis kiel kapabla kaj komprenema
laboristo, kaj tiel li havigis al sia patro gravan helpon.
Post la edzigo 	 farilis, memstara kaj elmigris al Israel°
(tiam-Palestino) kun sia familio en la jaro 1925. J. elektis.
Mikve-Israel kiel sian lollokon, kaj konstruis tie lavejon
same domon por si. La lavejon estris Jo6noviĉ kaj laboris
tie kun filo as 1964. Nun J. ricevas monatan pension, dank'
al la loka labor'komitato.

Antau dek jaroj, suferante de severa hautmalsano, J.
turnis sin al la naturkutacisto d-ro i,. Nezah el Eismar- Hal-^
Siva (pr. Tel-Aviv), car la kutima medicina kuracado ne hel-
pis. D-ro Nezah ordonis al Jolanoviĉ vegetaran dieton kaj li
ekkomencis marL.di-unue nudpiede ĉe la marbordo-lau la kon-
silo de d-ro Nezah, sub kontrolo de el-ro Gutheiner, kies ku-
racmetodo estas-fizika ekzercado.

Post mallonga tempo Jolanoviĉ plene resaniais kaj pli-^
fortilis, marsante ĉiutage.



N.B. Havkin (Represo)
* * * * **I,* * 	 * * * * * * * * * * * * * *
LaTutmonda Esperantista-Vegetara Asoci.a" estis fondita per

la autoro le ĉi supra artikolo dum 1956 en Jerusalemo. Samtempe
renovigis Havkin la eldanon de la revuo Wegetarano" post 18
jara interrompo.

(H.farpasis je la 17a de wvembro 1957).

* * * * 	 * * • *-* * * * * *» * * * * * * * * * * * *** * *
Homo kaj besto (fino)

Venu la Savanto, kiu apud la ordono "Amu vian proksimulon",
desegnu-kun -ardaj literoj-sur standardo, kaj en la koroj de la
homoj, la vortojn: AMU LA BESTOJN. 

- 12-

Iom post iom J. pligrandigis la distancon de sia tagtaga
marlado, ekz.-de Mikve-Israel al Natania kaj reen dum du tagoj,
distanco - 80 kilometrojn.

Dum 1960 Joanoviĉ entreprenis mar-ladon, kiun li sukcesa
plenumisl.pri kio la enlandaj gazetoj entuziazme raportis: mar-
gado de Tel-Aviv gis Metula (pr. la norda Jimode Israelo) kaj
reen al Tel-Aviv, kaj senprokraste ekmarAis al Beer,Ševa.(Negev)
sume=600 kilometrojn dum 6 tagoj (1-6 de marto.)

4
Cele kontrolo, akompanis lin soforo kun veturilo, (Slomo

Abramoviĉ), same ekzamenis lin la kuracistoj de Tel-Aviv (D-ro
Gutheiner), de Metula kaj Beer-ŝeva, kiuj atestis: perfekta
sanstato!

Jo6novia estasicam bonhumora. Ellitilas frumatene, ek-
A

zereadas'kun kaj sen peziloj, trinkas matene 1-2 glasojn da
orangsukon au manlas Velkajn raspitajn pdmojn. La tagmanlo kon-
sistas el salato de freŝaj legomfolioj, krome la sovale kreskan-

tan urtikon aldone karotoj au aliaj radikoj. 'ĉio raspite kaj
kuiritan kacon de terpomoj, urtiko,petrosilio au  aliajn foliojn
kaj aldonas al la kaĉon muelitajn.semojn.de  la sunfloro antau la
servado. Vespermanĝas 2-3 horojn antau la enlitiĝolfruktojn: avo-
kado, kaj se mankas-alian atingeblan frukton, kaj figojn, dakti-
lojn, nuksojn au migdalojn. Kuleron da mielo J. prenas'antau la
enlitio. Evitas entute-panon, fazeolojn kaj ovojn, lasttempe
ankau laktdojn.

--Jen denove pruvo ke la oponio pri la nepra necesol-nutrili
per viando - estas mal&sta kaj fundamente erara. Tiun 'ĉi antau-
julon necesas kontraubatali:

,Fine 	 Jolanovi. esprimas dankon al s-anoj:J. Krestanov
kaj al S. Dimitrov (Bulgarujo) por la gratuloj"-per "Vegetarano"
same salutas ĉiujn legantojn de nia revuo kaj konsilas al vi:
marsadu ĉiutage - por via bonfartoi

J. Dorn.
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RECENZOJ.

"KRUDA MANGADO" (law eating) - Estas la titolo de libreto
mkribita anglalingve per Aterhov,(Teheran, Iran.)

Jen la enhavo de la libro, kongentrigita. La homo devas
madki nur krudan manon kiu estas la sole. konvena por li. Kui-
rado estu evitata entute. Ls la malkovro de lifajro, la homo
vivis de natura manAado, kaj la malsanoj ekaperis, de la mome-
nto, kiam li komencis difekti sia!. nutrajon per la .fajro.

La homo evoluigis dum.1500 milionoj da jaroj. Dum tiu ĉi
tempo lia organizmo adaptigis al la natura kaj viva nutra3o.
Same kiel ĉiu magino postulas certan brulmaterialon, kaj mala-
tento al tiu ci postulo kauzas difektojn kaj ruinigon - same
ruinilas la homo, kiu forlasas sian naturan nutradon.

La normala dauro de la homa vivo estas 120-150 jaroj kaj
nur pro la malobeo al la naturleloj, la homo mallongigas sian
vivdauron. La kuirita nutrajo tro laborigas la internajn orga-
nojn, lacigas kaj ruinigas ilin antautempe. 'Same oni devas
plenumi la postulojn por pura aero, frua enlitigo kaj frua
ellitigo, fizika laboro - sufi'da sed ne troa -, purecolmahMoj
ne kuiritaj ktp.

Fajrc kaj bestdevena nutrajo koncentrigas kaj plimultigas la
proteinojn kaj grasojn en la korpo kaj samtempe malpliigas la
vitalajn materialojn el kiuj ne liuj estas malkovritaj per la
3cienco.

Inter la dietmalsanoj oni kalkulas preskau 'ĉiajn kronikajn
kaj manko -malsanoj, kiuj evoluikas malrapide, kaj tiom lo-

nge ke ili ne atingas la lastan gradon - la homo opcnias sin
uana. Digestmalsanoj senrektaj estas la infektigaj.

La germoj estas pozitiva faktoro: ili tro multibs kaj kau-
:,as tiujn i malsanojn nur pro la degenero de la korpaj Ĉeloj.
La ooloroj de la Soveta scienculo Davideveki pruvas: Ne la

germoj mem kauzas la malsanojn, sed la mizera stato de llkorpo
La timo je la mikroboj estqs  do vana. La vitala nutra3o po-

!tedas ecojn, kapablaj kontraustari malsanojn.
La kancero estas rekta rezulto de la kuirita manlaIo, "ĉar

mnnkas la bazaj substancaj kaj pro troigo je koncentritaj man-
same.pro la venenoj kiujn ili enhavas.

La kauzo de miloj da malsanoj estas la miloj malgustaj mang-.
kutimoj. La postulo por kuirita manlajo, similas la postulon
• alkoholo, tabako kaj drogoj. Tiu ci postulo por venenajoj,
,peras per incito kauzata al. la korpo per la lamaj venenoj

Normale, la organoj laboras je kvarono de4gia kapable, kaj
ur la manlegado tro laborigas ilin.
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114 ktu tranflirme al krudn mlnlado - ofte
 ne atingas sate-

1.1.4^ duol la unu, poriedo kftj euSuras de diversaj simptomoj

elkiatrIbblajol. Proctpe de turmentiga sopire al kuiritaj

akr#410149
LA Viando do 1n knrnivoraj bestoj kiuj nutritĝas per "plenaj

100444,1hop metota tri, malbona kaj ne manlebla lau ĉies oponioj,
4mak io ve009ftru vivantaj bestoj produktas la amino-acidojn de

~boji kin]. do - ne povu la homo fari same?
La ĉuloj prenitaj de vivantaj animaloj, kaj ankau lakto -

ontan ew,rtaj, tuj post gia forpreno kaj la kuirado transformas
Ilin al io terŭra

La pponio ke la animalaj proteinoj estas preferindaj ol la
preteinoj de la plantoj - estas terura erarc

Kuiritaj nutrajoj, precipe kuirita viando - estas plena da
venenoj, kio kauzas fine la malsanigon de la koro kaj venejlsed

la homoj rigardas kiel venenigon nur staton kiu kondukas al
tuja morto.

La malpurabj kiuj pasas tra la venoj kaj artorid, akomuli-

gas kaj mallargigas ilin gis la alveno de la morto - kaj tiam
oni atribuas la morton al la hazardo... Simile al akvobarilo kiu
superversigas sub la premo de furiozaj stormoj - kaj oni atribuas
la fiaskon al ŝtone jetita per eta knabo...

Kiam mankas certaj elementoj en la nutrado - la  ĉeloj komen-
cas degneri. Masoj da viando, ovoj, fromab kaj butero restas
dum tagoj en la intestoj kaj putrilal-, - tiam aperas laksa elfe-
kalo,1 kiu estas atribuata al kelkaj vinberseloj trovitaj en la

fekaje.
Tiom longe ke la homa korpo estas sentema kaj kapablas re-

zisti la ne-naturan dieton - aperas la digestlmalsanoj. Poste
- au li mortas, au adaptiĝas kaj grasiĝas.

La grasulo fakte suferas de subnutrilo; li portas kun si
amasbjn de malsanaj celoj, kaj samtempe liaj muskoloj degeneras
pli kaj pli.- Sed sajnas al tiuj personoj ke ili estas sanaj.,

La drogej nur subigas la simptomojn, subpremas la malsanon
- sed ne kuracas la korpon,

Esploro en Anglujo malkovris, ke nur 9 personoj de 100 -
estis sanaj; la ceteraj 91 estis malsanaj, malgrau la fakto ke

multaj el ili ne sentis tion.
La sekvinta medieina traktado alportis - kvazau - la esperi-

tajn plibonigojn, sed lenerala stato de la malsanuloj pli kadukes.
La doloro prezentas la vokon de la korpo por helpo, sed la

homoj, astatau forigi la kauzojn de la malsanecstato - subpremas
la dolorojn per veneno. Pro la abundo de la tok.saj materialoj,la
sangpremo plialtilas, sed anstatau purigi la sangon - ili
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plilarĝigas la sangtubojn per kemiaj "kuraciloj", kaj sekve la
nangpremo malaltilas provizore pro tiuj ĉi venenoj..., kaj po-nto la sama stato returnas, aldone - plia kadukeco ĝenerala de
la organismc, danki al la kemiaj venenotabsorbitaj.

La medicino rifuzas konfesi ke malsanoj estas kauzataj de
drogoj, sed fakte eiuj drogaj "kuraciloj" - inkluzive sin-

tetikajn vitaminojn - kauzas komplikajbjn. La naturaj antibio-
kaSoj estas detruigataj en la kuirejo.

La du infanoj de la autoro estis viktimoj pro la drogoj,
tial li, la patro-autoro trankviligas sian konsciengon per
ntentigo aliajn gepatrojn.

Tre ma1ofete'kuraciste4kaj kuracilo estas bezonataj - sed
kontrau ĉiu pozitiva kuracilo, la farmacia Imdustric produktas
centojn kaj milojn de ne bezonataj venenigajoj, kaj tio 'ĉi prokomerca intereso... danbraj drogej kiuj devus esti sub severa
kontrolo, kaj kiujn oni bezonas -eble uzi en ekster ordinarajmaloftaj kazoj - ricevas vastan reklamadon, kvazau ili estusagrablaj kaj ubilaj ajoj, indaj aì ĉiutaga uzado...

LI antikvaj bestoj pereis pro la - por ili Malfavoraj
Isemdicoj. Ankau la homo pograde pereas, car li draste sanĝadas
eialn vivkondiĉojn. Ni suprengrimpas Babelan Turon; detruante
vitaminojn kaj sercante sintentikajn...

Ekzistas multe pli ol 50-70 malkovritaj vitaminoj. Okazas
ke oni malpermesas al malsanaj infanoj kaj plenaluloj-- manĝi
fruktojn, sed kuste en ili kuSas la sekreto de resanigo

La tabeloj de.konsisto kaj specifaj valoroj de la manga"Scj
- ne estas bezonataj. Anstatue suficUs diri; viva vegetara nut-
rado, kaj la solvo estas antingita.

La konsisto de 'la nutro-materialoj varias nur en certa gra-
do, nia korpo kapablas derivi la bezonatan utilan de ĉiu el ili,
per la fiziologia kaj ankau per la kemia povo dispartigi
resintezigi; sed ia ajn kemia elementb kiu mankas - ne kreigos
de nenio. Alfalfa ekzemple provizas 'ĉion al la bestoj manlantaj
2in. Kial do ni ne prenu rekte de la alfalfa?

Multaj organismoj adaptilas al la malvaloraj mangajoj kiuj
formas superfluajn kaj neutilajn 'aelojn. La rezulto: pli da
Tasuloj.

La.infanoj naskitaj kun sargo de venenoj - eksvelas de
pluaj venenoj per troa kaj malgusta nutrado. La korpo penas
liberia de la superfluaj celoj, akomulante ilin en la kruroj
kaj en aliaj partoj de Pkorpo.

Kelkfoje tiuj ĉeloj perdas la ligon kun la centro kaj ek-
multrĝas memstare: kancerol

Por dombestoj la herbo ne estas plenvalera nutrado, Zar en  
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la naturo la bestoj estas nutrataj 'de herbo, fruktoj k.t.p.
Kazoj de kancero 'ĉe dombestoj aperas pro manko de certaj

elementoj en ilia nutraj°.
Nur nutradopalriĉa je proteinoj kaj riĉ'a je vitaminoj -

povas kuraci kanceron. Sanaj Celoj estas kreataj nur per viva
nutra)°, kiu provizas milojn da elementoj vitalaj por la korpo.

La kalorioj estas senvaloraj se la korpo ne kapablas utili-
gi ilin. Ne estas necesa apartigi la nutrajojn lau valoroj,
sercante la specifan valoron de ĉiu el ili. La nutra3o devas
esti tuta kaj vivanta sen dispartigo.

Lau sia biologia karaktero, la how ne estas viandmanganto,
kaj e la adeptoj de la kuirita3o la glandoj funkcias nur parte.

Ciu sistemo de ĉeloj bezonas specifan konsiston de nutro-
materialoj, por ke gi povu plenumi lian specifan taskon. Tiun

konsiston ni povas ricevi nur per kruda man2adi'
La malsanoj de la homaro, okazas pro la apartigc inter la

nutradlelementoj. Arestitoj kiuj estas nutrataj per kuirita
viando sole - mortas post ĉirkau 30 tagoj.

De polurita rizo manbta sole, oni ricevas malsanon nomata:
Beri-beri, same okazas se oni uzas blankan farunon, blankan
sukeron k.t.p. - La senvitalaj nutrajoj detruigas la homen inter
unu jaro kaj sepdek jaroj de sia ago - konforme heredo, kondicoj
de de ĉirkuajo k.t.p.

La malkovroj do la scienco estas nuloj kompare kun la natu-

raj trezoroj de la tero, tial ni dependu nur de la naturo, kaj
ni akceptu nian plenvaloran nutrajon de li sole.

Suĉinfanoj antau ilia difektigo perforta - abomenas kui-

ritan manĝon.
La autoro ,:stis severe malsana kaj  sur la sojlo de Iscrl

krevo. Nun - en la ago pli ol sesdek, li estas sana kaj plene
da energio. La malalta pulso lia (58) estas danki al la regula
funkciado de la digestIsistemo kaj ne pro laceco. Kun tia ĉi.
pulso la koro povas daure labori multajn jarojn. Kian la autoro
obeas la principon je manga3oj naturaj - ili ne restas longan
tempon en la stomako, sed pases rapide al la intestoj kaj eliAas
sen lenaj flankprOcedoj.la pu1so plialtilas nur je 3-4Afrapoj
en unu minuto. Sed kiam li regalas sin per menatura mango -
plialtibs la pulso gis 90, kaj pasas kelkaj tagoj 2is la orga-
nismo normalilas.

La sesjaraga filino de la autoro, neniam gustumis kuiritan

mang8n. Si estas sana kaj gaja. Si vidas kiel aliaj mangas kui-
ritajnjn - sed ŝi entute ne avidas ilin. La odoro de kuiritaj
terpomoj estas malbona lau lia flarlinstinkto Kruda nutri

 ciu. ero ia - ĉion.Nur per i perfekta sanstato estas
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ntingebla, ankau krueleco kaj malbonaj inklinoj malaperus kun •
¿;ia apliko.

Spite la "sana korpulenteco" de la ordinara civilizaciano
- liaj celoj kaj internaj organoj estas malsatigataj. Li kapab-
Las-iel-treni sian vivon, tiom longe la rezervoj de vitalaj ma-
terialoj kaj celoj en sia korpo ne estas elĉerpitaj. Kun la el-
cerpigo - la morto ne estas evitebla.

Nia natura kaj normala nutrajn estas kompozita de miloj da
konsistmaterialoj, kaj oni devas a.kcepti2tne dispartigitaj,sed
kiel tuto, ĉar estas reciproka kaj intergrala ligo inter ili.

La sativo de la animaloj posedas kuractecojn kaj kapablon
detrui danerajn mikrobojn (per lekado de vundoj), sed al la
homo kiu man2as difektitajn manbjojn, mankas tiuj ĉi ecoj.En
knzo de malvarmumilo -ekzemple - la homo eligas multe da sUive

•

nu flegmo, kaj spite tio ne sukcesas subpremi la malsanon.
Dum la unuaj monatoj de la krudmanladfreaimo - ofte aperas

multaj malagrablaj kaj lenigaj simptomoj, kaj la postulo al
kuiritaj manb.joj estas kelkfoje granda, tamen oni devas mala-
lenti tion, kaj persiste ekpaŝi sur la vojo de la nova manbre-
Pim°, kiu promesas al la homo plenan sanon

lalom Zamir.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * * * * * 3-,

TRA LA MONDO.

Leono-liegetarano - Kutime oni rigardas la dira3on de la profeto
'Ikaj leono kiel bovo manlos.pajlon" (Jesaja-ĉap.11,7.) kiel mal-
shliajo au nur kiel alegorio, sbd faktoj. pruvas ke eblas facile
Lkutimigi viandmanlantajn bestojn al planta dieto.

En la francligva revuo "Hygiene et Sante" ni trovas artiko-
lon sub la titolo: "Interesa sperto'kun sovalaj bestoj". NicUra:

La posedanto de granda cirko, Stosch-Sarrasani, intnecas
aleti terenon de 100 hektaroj en Sud-Brazilo,ka.j teni sovagajn
bestojn, por posta uzado ilia en lia cirko.

La multekostan dieton je fsesa viando, li volas anstatuigi
per senvianda mangajo t.e.: egetara dieto.

dirilate, S-ro Stosch-Sarrasani jam komencis agi, kaj liaj
unuaj eksperimentoj - nutrigi la sovagasn bestojn per vegetara
dieto anstatau per viandajoj, alportis bonajn rezultojn.

La maniero alkutimigi la bestojn al planta dieto estas jena:
La transiro devas esti zqrgema kaj malrapida, la dekumitigo de
wianddjoj - nur paŝo post-palo,'la nova dieto devas esti riĉa je
wttaminoj kaj aliaj materialoj, Ciookaze ne malpi nutriga ol la
antnua. "La faritaj spertoj estis tiom surprizaj, ke rni intencas
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- diris S-ro Stosch-Sarrasani realigi mian planon sur vasta
bazo. Sur miaj vojadbj mi konstatis ke la Xcriva-Palmo  (Kseriva
P.) en Brazilo bonege kreskas. ai alportas frukton similan al la
KokosInukso. Mi jam alkutimigis junajn jaguarojn kaj tigrojn .man
hdi nur tiun 'ĉi frukton, kaj ili tiom progresis,ke ili mem kol
ktis la nuksojn kaj ravb. zanis ilinOni donis al la bestoj
tempe pecojn da viando, sed ili ne tulis la viandajon, sed deno

sin jetis sur. la Xeriva-nuksoj. Eksperimentoj kun leonoj kaj-ur
alportis la samajn interesajn rezultojn, kio prezentas veran pr
greson en la esploro de la besta-mondo.

Necesas aldoni ke sovagaj bestoj perdas kun la tempo iliajn
rabInstinktojn, kiam ili dekumitig"as de viandmanlado kaj alkumi-
tig'as al planta dieto. Tri - kaj kvarjaraj jaguaroj, kaj leoper-
doj, same tigroj faris - post kelkmonata nutrigo per la Xeriva
fruktn - tiom trankvilaj, ke iliaj vartistoj povis flegadi ilin
sen portado de ia defendilo au armilo. La bestoj ne elmontrizA
plu ilian antauan sovagecon.
- La supra artiielo estas akompanata per pentra39 kiu  prezentas
la profetalon de Jesaja: "Leono, bovinol.urso kaj safo pace kun-
vivados". * * 	 * * * * 	 * 	 * *
Vegetara kolonio en Anglujo - Ekstaris movado en Anglujo, nomata
"Vegan Comutunities Movement" (Veganl-komunumlej-movado) kiu nom-
bras-nun- 10 anojn, kies celo estas: establigo de vegetara ko]o-
nio en Angluje.Fri la decidita loko JA, la.koldnio, la grupo'prvo
sciigi-esperoble-jam dum la proksimaj 2-3 monatoj. Cu ankau ekst
landaj vegetarannj (precipe veganoj) povos alib - mankas al ni
detaloj. La estraro dissendas al interesuloj demandaron por eks
nri havebla mono; spertnj, interesej, seks-rcligi - kaj politik
vidpunktnj, kaj pri psikologiaj eelkauzoj.

Interesuloj bv. sin turni al: S-re A.J.Kelly, 7 Tudor Road,
Wheathampstead, Herts, Angluje.

Ni Rojas informigi tion al niaj legantoj,  'ĉar la fondo de
vegetaraj kolonioj, estas - lau nia oponio - unu el la plej grav
taskoj de ia Vegetara movado, kaj meritas ne nur la aprobon, se
ankau la subtenon de -Ciu sincera vegetarano.

La vegetara kolonio en Israele, Amirim - fondita fine 195E
disvolvigas konstante kaj kontentige malgrau ĉiuj Aenoj - p,v
certe alporti utilen al niaj samideanoj en Anglujo, same al s
grupoj en aliaj landoj,per informado kiun ili certe ricevos.Kon
takte kaj kunlaboro inter vegetaraj kolonioj en deversaj landoj
estas de grava signifo. Ke Esperanto kapablas plifaciligi la
latojns- estas memkompreneble, 'ĉar ne temas nur pri la Angla 1
Ni do rekomendas: uzu Esperandonl Ni elkore salutas Ciujn ano
Tgrupo, dezirante al ili plenan sukceson. J.D.
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Amikoj, en la tuta mon&
Resonu himne 4 lifrateci.
Formiku nia bela rond:,

	

Liberon kantu gi sen 'ĉesi 	
Al ni honor' kaj glera difin'
Kcnduki gentcn de l'homaro
Al estnnteca suna klaro,
Al nobla kaj simpla venkdestint

• Senarma kunagant' 	

Knnligis nin Esperi
Je homoj sen katen'
En dev kcmuna nia nen'
Pri Mac, kaj Liber'

Pauline Dereche
Esperantigis: N. Bartlemee.

* * 4:- * * 	 * * * 	 * * * * *

*) La 1-a kaj 4-a strofoj estas registritaj france de
Daniel Prnust sur diskc "La Voĉo de l'Patrinoj".
Havebla ĉe: Esperantista Centra Librejo,
41, rue Descartes(5e). Paris, France.(Au e S.A.T.)

"Multe da homoj perdis siajn korojn,pro ilia troa sakecou-.

	

* * * * * * * * * * * 	 Jean Paul.Kvitancel: S-ro A.E.Estling - 20 steloj / S-ine F.Barker,
S-ro A.Cadbury po 10 resp.kup. / H. Cottereau, A.P.MartinezL.A.Ramirez po 8 r.k's / Johano Pi - 3 r.k. / A.Timewell -2r.p
Si-ino G. Weigelt - 12 r.k. / S-inoj: Betty' Larsen - 10 dcl.
L.Eden - 15 krencj / S-ro K.Nell - 5 dol./F.Niessler -40narkiA. Mosch'- 20 mark./J.Burger - 25 markoj.
Israelaj legantoj:S.Rusak, J.Gnadehefer, M.Levetkin,Janever,
Prof.Kohen-Cedek, Prof. Tahauer, Ges-roj Dratuer,N.D-rezner,
L.Ringler,M.Savir, Salem Zamir, JAWiri,J.Dunaj, Giladi,Perlman, B.Tartakovsky - 10.50 Israelaj Liroj.
lihr9=2Lps„cpj:Otte Georg,Adolf Mosch, Georg Herrnann, S. Bog-danob

ikarov, Werner Zimmermann, Florence Barker,Frazer,A• 	 2.Cadbury .P• P• Malov- Al Ziuj sendintoj - elkoran dankcn! 

Al nia. legant(in)o'l - Ebligu la regulan aperon de "V-ame2,
kiu proklamas la mesagon de la sensanga kaj homdeca nutradl-
maniero - per Esperanto, pagante la kotizon kaj varbante

_ngvajn leEantojn.
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- La 18a Mondkongresc de vegetaranoj, kiun la Interacia Yeg,y,tara
Unuigo arangas 'aijare en Anglujo, okaw:s je la 27a augusto gis
la 4a septembro, kun riĉa program°. Partoprenos anoj de25 landoj.
Sendube partoprenus ankau multe da Esperantistoj-vegetarancj, se
Esperanto estus uzota sur la kongreso apud la nacia(j) lingvo(j).
Utilus esperantlingva programe kun la kondicoj je partnpreno,
sendota al interesuloj, lau informado en Esperantaj revuoj.

Espereble ekagos tiucele niaj anglaj.gesamideannj. (Vidu:
"Pri internaciaj kongresoj", de Adolf Mosch. V-ano n-ro 1-2,1964)

Gravas ankau ke okazu.kunsido.de Esperantistoj-vegetarannj en
la kadro de la kongreso.Sur la tagordo ni proponas i.a. jenajn
punktojn: 1)Reorganizo de la tutmonda Esperantista-Vegetara Asocio
(T.E.V.A),kaj nova registrado de la membroj. 2)Pri la estonto de
la revuo "Vegetaranc". 3)Elekto de:Presidanto . sekretario kaj ka-
sisto. Elekto de redaktoro kaj perantoj de "VeL,etarann" en diversa
landoj ktp. Aldonaj sugestoj kaj proponoj estas akcepteblaj.

Interesuloj konta?tu pri la ;fero kun S-ro A.Cadbury, 321
Killingghall Road,BradfordlYorks,Anglujc,

La cjo de la kongreso: The Hayes conference centre, Swanwick,
Derbyshire,(England). Detaloj,kondicoj je partopreno ktp, estas
haveblaj ĉse: The International Vegetarian Unicn, Bank Square,

Wilmslow, Chesshire, England.

Diversa3oj:Prb manko de loko ne aperis la listo "hicevitaj
presajoj". Al ĉiuj sendintoj - elkoran dankon.

- Aperis dua eldono de "V-ano" n-ro 1-2,1964. El la enhavo: La
eksperimentoj sur la bestoj kaj etiko - D-ro M.Beddow
Popoli-ekonomiosen besto-buĉado - F.Niessler. Internaciaj kon-
gresoj kaj Esperanto - A.Mosch. Poeza3oj esperantigitaj per J.
Burger k.a.-ricevebla kontrau 2 resp.kupGnoj.
- Aperis "Nia ligilo", n-ro 18,1965. Organo de la Esperanto-Ligo-
en Israelo. -Ni rekolenaas al ciu Esperantisto kiu interesilas
pri Israelo,legi ĉi tiun bultenon. Havebla 	Kaliser,TA.
- Aperis la stencilita reNruo. "The Vegetarian Arm" (angle)lIsraelo.
Jan.1965. Eldbnas S-ino Luci1i9 Taege. Havebla kontrau 2.1-eSp.kup.
Vegetarian Village Amiril, Merom HalGalil, Israel.
- Pro malsano de la eldonisto (Sept.-Dec.1964)ne aperis n-roj 3-4
- Pro troukupado ne ĉiuj gekorespondantoj ricevis 	 de V-arG.

respondon.Mi salwas reciproke kaj petas indulgon. 7 J.D.
- "Vegetarano". Esperanta revuo kvaronjara(stencilite). prezo de
unuopaln-ro 2 resp.kup. au egalvaloro.Duobla n-ro '3 resp.kup.
Pagebia al la eldonisto:J.Dorn,au al S-ro Fred Niessler, Bcrlin 52 
(Reinickedorf) Westsektor.Postlagernd. Germanio. 	 •

(La lasta adreso validas as meze augusto 1965)1
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